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zijn om deze problemen het
hoofd te bieden als
gemeente?

Je kunt zorgen dat de
bevolkingssamenstelling
meer in balans komt met
wat in Nederland geldt.
Dan begin je als gemeente
met een meer uitgebalan-
ceerde woningvoorraad.
Meer middengroepen.
Sociale huur is in Amster-
dam al een derde meer
vertegenwoordigd dan in
Nederland. Voor de balans
van de gemeente is dat niet
zo best. Ga met omliggende
gemeenten in overleg en
kijk of daar meer sociale
huurwoningen kunnen
worden gebouwd. Anders
gaat een gemeente alle
lasten op zich nemen.

Het huidige bouwbeleid is
gericht op nóg meer sociale
huurwoningen.

Dat is precies tegenge-
steld aan het gemiddelde
patroon in Nederland.
Hiermee maak je Amster-
dam exceptioneel. Als het
slecht gaat, wordt het so-
ciale domein ook veel
zwaarder belast. Ik gun
iedereen een woning, maar
op gemeenteniveau zou je
dat niet moeten willen. De
gemeente is er voor het
welzijn van alle bewoners.

L
atten dook in de
cijfers en ziet dat
de hoofdstad de
komende tijd
harder wordt

getroffen dan andere ge-
meenten. „We zitten op
een kantelpunt.”

Zijn er parallellen te trekken
tussen eerdere crisissen?

Eigenlijk is het interes-
santer te kijken naar de
voorbije periode. Waarom
groeide Amsterdam de
afgelopen jaren?

Het gaat niet alleen om
de cijfers, maar ook om de
vraag: wie zorgde eigenlijk
voor de groei? Het was
vooral migratie uit het
buitenland. Een rijke,
hoogopgeleide klasse. Niet-
westerse migranten en
westerse migranten zoals
expats, werkenden en stu-
denten.

Migratie uit het binnen-
land betrof vooral twinti-
gers, maar zodra zij een
gezin stichten gaan ze de
stad weer uit en trekken ze
naar de omgeving.

Wat je recentelijk zag
was dat die in- en uit-
stroom van autochtonen
voor een uitstroom van
geld zorgde. Het verdien-
vermogen van Amsterdam
werd daarentegen juist
opgestuwd door de expats.
Dat heeft jaren aangehou-
den en daardoor werd de
stad gemiddeld welvaren-
der.

Een begin van een nieuwe
gouden eeuw, zei men.

Dat was omdat er veel
geld de stad in kwam, ja.
Maar wat je ziet is dat na
jarenlange expansie, Am-
sterdam nu niet meer
groeit. Sinds vier maanden
krimpt Amsterdam met
zo’n vierduizend mensen.

Het ziet er niet naar uit
dat er de komende tijd net
zoveel mensen bij komen
als in het verleden. Er zijn
nu vooral werkenden en
expats verdwenen. Daar
komen er ook minder van
terug.

Sommige mensen den-
ken dat deze crisis snel

Amsterdam moet veel minder inzetten op de bouw van extra
sociale huurwoningen. Juist nu de middengroepen extra wor-
den belast en de expats wegtrekken, dreigt Amsterdam ach-
terop te raken. Dat zegt bijzonder hoogleraar sociale demo-
grafie Jan Latten van de UvA, tevens voormalig hoofdde-
mograaf van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

’LATEN ZIEN DAT ZIJ

NIET ALLEEN ZIJN’

Make-a-Wish blijft ook zonder Dam tot Damloop wensen van kinderen vervullen

door Lauren Booster

AMSTERDAM • Omdat de
Dam tot Damloop dit jaar
is afgelast, besloten vrij-
willigers van de Make-a-
Wish Nederland een eigen
„Run for Stars”-loop te
organiseren. Op zondag
20 september rennen in
totaal zestig deelnemers
een speciale route langs
de huizen van wenskinde-
ren én een rondje om de
Sloterplas.

Het was een grote teleur-
stelling voor de Make-a-
Wish-vrijwilligers, toen zij
te horen kregen dat hét
loopevenement van het jaar,
de Dam tot Damloop, niet
door zou gaan. Met de Dam-
loop wordt elk jaar een geld-
bedrag opgehaald, waarmee
de wensen van zieke kinde-
ren in vervulling kunnen
gaan.

„Het was daarom belang-
rijk dat we naar een alterna-
tief zochten, omdat zieke

kinderen juist nu in corona-
tijd niet vergeten mogen
worden”, vertelt een van de
initiatiefnemers, Jacqueli-
ne van den Heuvel (28). „We
hebben met de gemeente

Amsterdam afgestemd of
wij een route langs de Slo-
terplas mochten organise-
ren. Ook hebben we geke-
ken naar gezinnen met
wenskinderen die in de

buurt wonen, zodat we een
route langs hun huis kun-
nen rennen. Dit om hun te
laten zien en voelen dat zij
niet alleen zijn en we be-
trokken blijven.”

Een van de wenskinderen
is de 13-jarige Derejnio, die
is geboren met de sikkelcel-
ziekte, een erfelijke vorm
van bloedarmoede. Daar-
door is hij snel moe, is het
voor hem belangrijk veel
water te drinken en hij moet
altijd voor-
zichtiger
zijn dan an-
dere kinde-
ren.

De wens
van Derejnio
was een mooie achtertuin,
met planten en gras. Twee
weken geleden is die wens
voor hem in vervulling ge-
gaan. „Ik vind het fijn om
een rustige achtertuin te
hebben, om in te liggen, te
spelen en te zwemmen”,
vertelt Derejnio. „Planten
vind ik ook heel leuk en nu
staan er veel verschillende.

Zoals een rozenstruik en
een druivenboom. Wat er
voor de rest staat, weet ik
niet uit mijn hoofd!”

Tot nu toe is een bedrag
van ruim 15.000 euro opge-
haald door de lopers, met
als streefbedrag 16.000 eu-
ro. „Met nog een week te
gaan hebben we er alle ver-
trouwen in dat we dat gaan
halen!” aldus Jacqueline.
Ook zijn er plannen voor de
toekomst: „Als alles loopt

zoals we verwachten en de
mensen enthousiast blijven,
is het een idee om de actie
breder uit te zetten in grote
steden van Nederland. Om
een dag te organiseren
waarbij heel Nederland
langs wensgezinnen rent.
Zo wordt het voor iedereen
tastbaar hoe dichtbij een
wensvervulling kan zijn.”

Route langs
de Sloterplas

AMSTERDAM • Geen
buurt in Amsterdam
wordt zo zwaar getrof-
fen door het coronavi-
rus als Zuidoost en
Nieuw-West. Die
stadsdelen tellen de
meeste besmettingen.
Waardoor dat komt,
laat de gemeente in
het midden.
In Zuidoost zijn vorige
week, van 31 augustus
tot en met 6 septem-
ber, 156 mensen posi-
tief getest. Dat komt
neer op 17,4 gevallen
per 10.000 inwoners
in dat stadsdeel, twee
keer zoveel als het
aantal voor heel Am-
sterdam.
Een week eerder telde
Zuidoost honderd
nieuwe besmettingen
(11,3 op 10.000 inwo-
ners). In Nieuw-West
werden vorige week
149 mensen positief
getest (9,3 op 10.000),
tegen 115 de week er-
voor (7,2 op 10.000).
De twee stadsdelen
hebben samen zo’n 40
procent van alle nieu-
we coronagevallen in
Amsterdam. De hoofd-
stad registreerde vori-
ge week 746 positieve
tests. Omgerekend
zijn dat 8,5 meldingen
per 10.000 Amster-
dammers. Dat is bijna
een derde meer dan de
564 nieuwe gevallen
van een week eerder.
Noord, dat door het IJ
wordt gescheiden van
de rest van de stad, is
naar verhouding het
minst getroffen. Het
stadsdeel telde vorige
week 54 gevallen, ofte-
wel 5,4 op elke 10.000
inwoners.

Corona laait
op in N-West
en Zuidoost

Er wordt veel positief
getest in de stad.

voorbij zal zijn, maar dat is
niet zo. De gevolgen komen
nog en zijn langdurig. Het
CPB zegt ook dat als veel
werk verdwijnt, er minder
arbeidsmigranten komen.
Veel studenten blijven weg.
Toeristen blijven weg. Gro-
te bedrijven houden hun
werknemers vaker thuis.

Wat zijn de gevolgen?
De mensen die wegblij-

ven, zijn juist de mensen
die de afgelopen jaren veel
geld in het laatje brachten.
Als die groepen niet snel
terugkeren, zal het welva-
ren van de stad niet snel
herstellen. Dat betekent
grote veranderingen in de
stad. Daar komt bij: de
uitstroom van autochto-
nen, zeg maar de tweever-
dienende dertigers, stopt
niet. Dat is ook een welva-
rende klasse. Dat zijn men-
sen die elkaar in de stad
hebben gevonden, een
goeie baan hebben en ge-
noeg te besteden hebben.
Die zoeken meer de ruimte
op, elders in het land.

Is Amsterdam daardoor
mogelijk ook kwetsbaar op
lange termijn?

Wat interessant is voor
Amsterdam: er is een bo-
vengemiddeld contingent
sociale huur. Op dit mo-
ment is er in Amsterdam 41

procent sociale huur, ter-
wijl dat in Nederland ge-
middeld dertig procent is.

Het kenmerk van sociale
huur is dat huurders in
toenemende mate een
abonnement hebben op
kwetsbaarheid. Ofwel:
problemen. Dat komt door
het toewijzingsbeleid. Men-
sen in sociale huurwonin-
gen worden ook harder
geraakt, omdat het vaak
alleenstaanden zijn, die
geen partner hebben die ze
uit de brand helpt bij ver-
lies van inkomen. Er is in

Amster-
dam veel
boven-
kant, men-
sen met
gemiddeld
veel hogere
inkomens.
Dat compen-
seerde. Als die
bovenkant ver-
dwijnt, krijg je wel
heel veel onderkant.

Wat betekent dat concreet?
Meer mensen in de bij-

stand. Amsterdam kent
immers veel zzp’ers, een-
lingen, parttimers en ge-
zinsherenigers uit niet-
westerse landen. Dat bete-
kent concreet dat de kas
van de gemeente Amster-
dam veel eerder leeg is.
Veel eerder dan in gemeen-
ten waar de rijkere mid-
denklasse wel blijft. En er
zijn dus minder mensen
die die kas kunnen vullen.
Dat kan in de toekomst
problematisch worden.

Amsterdam zou in 2035 al de
1 miljoen inwoners aantikken.
Blijft dat zo?

De groei vertraagt nu de
bevolking krimpt. Ik ver-
wacht niet dat het tempo
van bevolkingsgroei weer
snel op het oude niveau
komt. De pandemie is mo-
gelijk een omslag. Het

wordt zor-
gelijk als dit
lang aan-
houdt. De
kracht van
de stad, de
welvaart,

die wordt bedreigd.
De welvaart werd voor

een groot deel betaald met
het geld van de extra men-
sen die in Amsterdam kwa-
men. Binnen de kortste
keren kan de gemeente
blut zijn, juist dus door
minder welvarenden en
meer sociaal kwetsbaren.
Al helemaal als deze situ-
atie lang aanhoudt. En daar
wijst het wel op. Daar-
naast: opkrabbelen duurt
veel langer dan vallen.

Wat zou een goede strategie

’Stad is uit balans

met sociale huur’

Prof. dr. Jan Latten zou liever
zien dat er wordt ingezet op
meer middenhuur. „Het ken-
merk van sociale huur is dat
huurders in toenemende mate
een abonnement hebben op
kwetsbaarheid.”

FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

door Mike Muller

INTERVIEWKORT AMSTERDAMS

door Koosje Mulders

AMSTERDAM • Het inter-
nationale paardensport-
evenement Jumping Am-
sterdam in januari 2021
gaat niet door. Vanwege
de coronacrisis is nu al
besloten het jaarlijkse
concours hippique in de
RAI te annuleren. Een
aderlating voor zowel de
organisatie als de stad.

Ieder jaar reizen ruim
55.000 mensen af naar Am-
sterdam om de crème de la
crème van de mondiale
paardensport te aanschou-
wen. De huidige corona-
maatregelen en de heersen-

de onzekerheid gooien ech-
ter roet in het eten. De orga-
nisatie laat weten dat het
financieel gezien en wat be-
treft de gezondheid van alle
betrokkenen niet verant-
woord is het evenement op
te tuigen.

„Deze beslissing was heel
moeilijk”, verklaart Paul
Riemens, CEO van de RAI en
bestuursvoorzitter van
Jumping Amsterdam. „We
gaan de teamspirit en het
samenzijn met alle betrok-
kenen, het publiek, de deel-
nemers, partners, vrijwilli-
gers en exposanten ontzet-
tend missen. Maar we wil-
len geen enkel risico nemen

wat betreft ieders gezond-
heid. Daarnaast is het niet
verantwoord om kosten te
gaan maken in een tijd
waarin er onzekerheid is en
maatregelen continu aange-
past worden. Om de conti-
nuïteit van Jumping Am-
sterdam op de lange termijn
te kunnen waarborgen, is
het daarom verstandiger
om één jaar over te slaan en
onze pijlen te richten op de
editie van 2022”, aldus een
teleurgestelde Riemens.

Voormalig olympisch
springruiter Marc Houtza-
ger won voor eigen publiek
begin dit jaar de wereldbe-
kerkwalificatie in Amster-

dam. Hij reageert teleurge-
steld maar begripvol op het
nieuws. „Het is een onzeke-
re tijd, vooral voor organisa-
ties van evenementen. Ik
begrijp goed dat Jumping
Amsterdam geen risico’s wil
nemen. Voor ons als ruiters
is het balen, maar het is na-
tuurlijk nog erger voor de
organisatie.”

Houtzager behoort tot de
groep van vaste deelnemers
en zag alweer uit naar de 61e

editie. „Het is een geweldig
evenement met drie dagen
topsport en ongekend veel
sfeer. En dan ook nog eens
in eigen land. Ja, het wordt
een groot gemis.”

JUMPING GESCHRAPT

Het prestigieuze Jumping wordt in januari 2021 als gevolg van de
coronacrisis opgeschort. FOTO PERSBUREAU MELISSEN

Organisatie wil geen risico’s nemen

Wat moet er gebeuren?
Ik zou niet inzetten op

extra sociale huur, maar
veel meer op middengroe-
pen. Je hoeft sociale huur-
woningen echt niet af te
breken, dat is wat anders.
Maar als je nu gaat bijbou-
wen en weer inzet op socia-
le huur, ben je erop aan het
inzetten om probleemge-
meente te worden. Daar
krijg ik waarschijnlijk veel
negatieve kritiek op, maar
ik zeg het maar zoals het is.

Amsterdam was altijd de
stad van chic en sjofel.

Daarom zeg ik: zet in op
balans. Kwetsbaren, mid-
dengroepen en niet-kwets-
baren moet je allemaal
hebben. Het criterium zou
kunnen zijn: pas het aan
naar het gemiddelde in
Nederland. Daaraan kun je
ijken. Amsterdam is niet
het ijkpunt van Nederland.
Eigenlijk ben je nu bezig
een ongelijkheid te creëren
met een heel zware, kwets-
bare laag in de sociale
huurwoningen.

Amsterdam is wat dit
betreft echt uit balans. Tot
nu toe viel dat misschien
niet op, omdat ze een hoge
bovenlaag hadden. Dat
compenseerde, maar nu
krijgen de probleemgroe-
pen meer gewicht in de

schaal. Om die groepen te
helpen heb je ook de ande-
re lagen in de bevolking
nodig.

De coalitie gaat nu de lasten
flink ophogen. Vooral de
huizenbezitters en
pandeigenaren moeten meer
betalen.

In New York doen ze
hetzelfde, daar vertrekken
de goedverdienende men-
sen. Dat risico loop je ook
in Amsterdam. Extra lasten
kunnen voor mensen echt
de druppel zijn. Naast ozb
speelt in Amsterdam bij-
voorbeeld ook erfpachtaf-
dracht een grote rol.

Is dit het keerpunt van de
bloei van Amsterdam?

Ik denk dat het tempo en
de trend haperen. Waarvan
ik wel overtuigd ben, is dat
de trek uit de stad van
dertigers in de gezinsfase
blijft. Mensen willen niet
meer in kleine apparte-
mentjes, ze zoeken de
ruimte op en zullen vaker
thuiswerken.

De regio buiten de grote
steden zal dus wat meer
floreren. Dat gaat ten koste
van de sterke groei van
steden in de afgelopen vijf
tot tien jaar. De toekomst
van Amsterdam hangt af
van wat expats gaan doen.

Tips: amsterdam@telegraaf.nl

AMSTERDAM • Musab (6)
is een van de wenskinde-
ren waar de Run for
Stars-loop langsgaat.
Zijn wens is naar Lego-
land te gaan, een wens
die als corona voorbij is
in vervulling zal gaan.

Zijn oom Murat rent de
route speciaal voor hem,
maar ook voor de andere
wenskinderen. Ander-
half jaar geleden is er
leukemie bij zijn neefje
geconstateerd. „De
zwaarste periode is ge-
lukkig voorbij, maar hij
is nog steeds herstellen-
de. De laatste maanden

zie ik dat hij bijna weer
de oude is: een supervro-
lijk kind. Daar ben ik blij
om.”

Of Murat eigenlijk een
duurloper is? „Allesbe-
halve”, lacht hij. „Ik ben

een zaalvoetballer. Ik
heb nog getwijfeld om
alleen de 10,5 kilometer
te doen, maar als je er
voor gaat, moet het wel
een uitdaging zijn: het
wordt toch de 16,5 kilo-
meter!”

De reactie van zijn
neefje op zijn deelname?
„Heel blij natuurlijk! Hij
heeft beloofd dat hij
buiten gaat zwaaien en
ik krijg een flesje water
heeft hij gezegd!”

MURAT RENT VOOR NEEFJE
Murat Saritas gaat 16,5
kilometer lopen.
FOTO AMAURY MILLER

Derejnio is
een van de
wenskinderen
van Make-a-
Wish. Hij
wilde heel
graag een
opgeknapte
tuin. Vrijwilli-
gers hebben
er bloemen
voor hem
ingezet.
FOTO

AMAURY MILLER
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Hoogleraar prof. dr. Jan Latten over de toekomst:

’Amsterdam kan
probleemgemeente
worden’


